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Problemformulering 

 

Hvordan kurerer man sygdomme i rummet? 

Redskaber til at hjælpe mod rumsyge. 

Hvad ved i om at være syg i rummet? 

Hvad gør man hvis man bliver syg i rummet?  
Skal man bruge de samme redskaber til at kurere sygdomme i 
rummet som på jorden. Hvordan afhjælper man rumsyge, og hvad 
er rumsyge?  
 
 
 

Indledning  

 I denne rapport kan man læse om kroppen i rummet og på jorden. 
Vi vil komme ind på hvad man skal gøre hvis man bliver syg i 
rummet. Skal man bruge de samme redskaber som på jorden til at 
helbrede? I opgaven vil vi også komme ind på hvad rumsyge er.  

 

 

 

 

 

  



Når kroppen er syg på jorden 

 

Når man bliver syg har man sorte render under øjnene og ser bleg 
ud. Man kan mærke at man er syg og man bliver dårlig, og kaster 
op, men opkast lugter rigtig dårligt. Hvis ens temperatur 

er over 37, har du feber. Hvis du har 39 eller 40 har du høj feber. 
Det er dårligt for kroppen at ryge, hvis man ryger i ca. 40 år kan 
man dø, man kan også få dårligt hjerte og dårlige lunger.  
Hvis du stopper med at spise kulhydrater vil glukose (druesukker) 
forsvinde fra din krop, glukosen er det der 

holder dit blodsukker oppe. Man kan blive tyk af at spise frugt, der 
er sukker i frugt, der er en lille smule sukker i grøntsager. Du kan 
ikke komme af med autisme, men du kan godt komme af med 
ADHD. Autisme er et usynligt handicap og det gør at man ikke er så 
social, ADHD gør at man ikke kan koncentrere sig.   
 

 

 

Kroppen i rummet 

 

Knoglerne afkalker når du svæver rundt. Astronauterne skal 
løbetræne, for deres musklers skyld. Når de svæver rundt kan det 
gøre ondt i musklerne. Rygsøjlen udvider sig når de svæver rundt, 
fordi der ikke er nogen tyngdekraft til at presse den sammen. Det 
samme gælder blodtrykket som falder på grund af at der ikke er 
nogen tyngdekraft. De kan få en sygdom der minder om pletter der 
klør.  
Astronauterne kommer til at lugte dårligere oppe i rummet, fordi de 
har dårligere bademuligheder.  

Man kan blive svimmel af at flyve rundt.   
De kan få transportsyge når de flyver så hurtigt rundt. Man kan få 
dårligere syn af at være oppe i rummet. Astronauternes rumdragt 
skal være i orden for at kunne overleve i rummet. Man kan blive 
skadet af de stærke solstråler oppe i rummet, De har rumdragt på 
for at få ilt til kroppen. Det er koldt at være der oppe så man kan 



blive forkølet. I rummet bliver vores muskler svage af at der ikke er 
tyngdekraft. De kan få rumsyge. Det er usundt at opholde sig 
derude for lang tid. Der er mindre chance at få sukkersyge i 
rummet, og der er større chance på jorden.  
 
 

Rumsyge 

 

Når man svæver rundt på rumstationen og tyngdekraften er sat ud 
af spil, sker der noget med menneskekroppen. Det kan give 

hovedpine og helvedesild, muskelsvind, knogleskørhed, og 
forstørret hjerte, synsforstyrrelser, nyresten, langsom sårheling, 
forstyrret balancesans, søvnmangel, svækket immunforsvar, akut 
vokseværk og rumsyge.  
Alle kan få rumsyge selv de bedste astronauter, og det er ikke 
særlig rart at få det selvom det ikke varer så længe ad gangen. Det 
er rigtig forfærdeligt at få rumsyge, og alle astronauter håber ikke 
at får det, for det er noget af det værste man nogen sinde man kan 
få, når man er oppe i rummet. 

Astronauterne kan enten have det i en dag eller en stor del af tiden 
de er oppe i rummet. Alle astronauter hader at få rumsyge, det er 

noget af det de frygter mest.  
Når man har rumsyge bliver man svimmel og har det ikke så godt. 
Alle astronauter skal have det godt så de alle kan hjælpe, hvis der 
sker en nødsituation, og en er syg det er ikke godt for 
astronauterne.  
Der er brug for alle til at hjælpe med til nødsituationen. Så der skal 
helst ikke mangle nogle astronauter.  
Det er ikke så ofte at astronauter får rumsyge. Der er kun en eller 
to der har haft rumsyge når de kommer op i rummet. Man ved 
heller ikke hvem der får det eller om der overhovedet er nogen der 
får det på hele rumskibet eller på rumstationen. 

Rumsyge er ikke en god ting for astronauten eller for alle 
astronauterne der er ombord på rumskibet, for de kan godt blive 
smittet af den der er syg. Det er ikke godt for man kan ikke have 
en rumstation fuld af syge folk.  



Hvem skal ordne skaderne der kommer på rumskibet? Hvis der ikke 
er nogen til at gøre det så kan de godt dø af at rumskibet er 
ødelagt. Hvis de brækker sig kommer det til at lugte og flyve rundt 
over det hele, og det kommer ikke til at være rart.   

 

Sygdomme i rummet 

 

I rummet kan man få mange sygdomme men det er mest rumsyge 
man får indtil videre og syge er ikke sjovt. Vi ved ikke så meget om 
rummet endnu. Når en astronaut rejser ud i det uendelige rum kan 
man få kvalme og det kalder vi transportsyge.  
 

 

 

Andre sygdomme i rummet 

Problemer med øjnene i rummet 

 

Når man er i rummet så kan det ske, at man ikke kan se så godt på 
grund af trykket. Man får også øjenskade. Flere astronauter har 
klaget over sløret syn. Der er et specialkamera som der bedre til at 
se hvad der galt. De tager billeder af øjnene. 60 procent af de 
astronauter som har opholdt sig i et 

halvt år i rummet, blev deres øjne mere klemte. Lægerne har 
forsket at en stor gruppe astronauter ikke har haft problemer med 
svækket syn. 

 

Problemer med immunsystemet i rummet 

 

Nasa beskriver at immunsystemet bliver forvirret under vægtløs 
tilstand. Nogle immunsystemet celler bliver mere aktive og får 
kroppen til at overreagere. 

 



 

 

 

Behandling af sygdomme i rummet 

 

Man kan få mange sygdomme i rummet fx rumsyge derfor skal 
man altid have en læge med så kan hun/han  
måske gør astronauterne rask derfor er det altid godt at have en 
læge med. Men hvad nu hvis lægen bliver syg derfor er det bedre 
at have en ekstra læge med 

  



Afslutning  

Man har jo et rumskib, som man tager ud i rummet med, så kan 
man gå ind i rumskibet og få lægen man har med til at kurere 
dem.  Det er ikke godt at være syg i rummet fordi, hvis man skal 
lave en opgave til fem personer og de er fem personer og en er syg 
så kan man ikke lave opgaven. Ens læge kan hjælpe med 
sygdommene, og så kan man blive rask. Man bruger nogle gange 
de samme redskaber, men man bruger anden slags medicin mod 
rumsyge. Man kan få en slags indsprøjtning. 
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